POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA
FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CONTA PARA NETVIEW DA PMBA
Criação

Situação:

Tipo de aplicação:

Reativação
SIRH

SICOF

●

Cancelamento
Protocolo

OPM/OBM:

Telefone da Seção:
Matrícula:
CPF:

Email corporativo:

Usuário:
TERMO DE RESPONSABILIDADE

O propósito deste termo é assegurar que o policial militar, usuário do Netview possa acessar um dos serviços da PRODEB (SIRH,
SICOF e PROTOCOLO).
Informações Gerais:
Quando o usuário netview é criado, ficam atrelados os dados do servidor, OPM e sistema. Uma vez transferido o servidor, ele
continuará tendo acesso aos dados da sua antiga OPM, sendo necessário, assim, proceder a alteração dos dados. O importante, como
forma de controle, é que, uma vez transferido o servidor, a OPM solicite o cancelamento de sua netview, a fim de evitar problemas
futuros.
Orientações:
1.
2.
3.

Criação de Usuário - Para policiais que não possuem usuário netview;
Cancelamento de Netview - Como o próprio nome menciona, tal serviço deve ser utilizado para solicitar o cancelamento de
um usuário netview. Isso normalmente ocorre quando o usuário muda de função ou é transferido.
Reativação de Netview - Este serviço tem como objetivo solicitar a reativação da senha do Netview. Isto faz-se necessário
quando o usuário passa de 15 dias a 06 meses sem utilizar o sistema, pois a senha é revogada, havendo a necessidade dela
ser reativada através deste serviço. As permissões de acesso que o usuário possuía não são afetadas.

Compete ao usuário do Netview:
• Observar as diretrizes estabelecidas na NORMA 01 Responsabilidades dos Órgãos, NORMA 03 - Uso da Internet, e
NORMA 04 Aceso aos recursos de Tecnologia da Informação , homologada através do Decreto Nº 13.473 DE 28 de
novembro de 2011, disponível em http://www.pm.ba.gov.br/dmt/nsiba.pdf

__________________________________________________________________________
Solicitante
ESPAÇO PARA O DIRETOR/COMANDANTE:
Atesto que o solicitante é policial militar desta OPM. Solicito, portanto, o atendimento da situação
selecionada acima para a sua conta de usuário Netview.
__________________________________________________________________________
Grau hieráquico e nome completo do comandante
Comandante do ...

